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INDLEDNING
I 2018 blev Ungdomskulturhus - Igdlo etableret i Tasiilaq i Østgrønland, af en række unge
i byen. Igdlo fungerer i dag som samlingssted for Tasiilaqs unge, hvor de organiserer en
række forskellige aktiviteter og projekter. Unge fra Igdlo har de neret, hvordan et
nybygget ungdomskulturhus skal være indrettet, så det kan rumme de unges aktiviteter i
Tasiilaq. Igdlo drives idag som en kommunal institution under forvaltningen for kultur og
fritid i Kommuneqar k Sermersooq, for unge i alderen 16 - 28.
Igdlo vil i samarbejde med Tasiilami Suleqatigiippugut og Konception - Co-creating
Sexual Education realisere projektet Ung-til-ung seksualvejledning. Vi vil skabe en lokalt
forankret og organiseret gruppe af unge fra Igdlo, der formidler viden om seksualitet, og
påvirker unges normdannelse, samt skaber en oplevelse blandt de unge af, at kunne
skabe positive forandring gennem fælles handling.
Anbefalingerne fra en nylig undersøgelse om seksuelle overgreb i Tasiilaq Distrikt,
udarbejdet af Grønlands Politi, viser et tydeligt behov for handling rettet mod unges
seksuelle adfærd. Samtidig har FN’s 17 verdensmål sat en dagsorden i Grønland, hvor
behovet for styrkelse af blandt andet sundhed, ligestilling, lighed og samarbejde i
partnerskaber har fokus i udviklingen af et bæredygtigt samfund. Ændringer af unges
seksuelle adfærd i Tasiilaq Distrikt handler også om sundhed, ligestilling, lighed og
partnerskab.
Østgrønlandsk sprog og kultur er forskellig fra vestgrønlandsk, og kræver en
udviklingstilgang, der favner denne forskellighed for at kunne lykkes. Erfaringer peger
på, at man skal tilrettelægge indsatser, med blik for ændringer af normer og adfærd, ud
fra en lokal kontekst.
Vi tilbyder gennem dette projekt at uddanne unge i Tasiilaq distrikt i at vejlede andre
unge i seksualitet og relevante beslægtede emner. Gennem målrettet rekruttering af
unge i Tasiilaq og involvering af lokale fag- og nøglepersoner, skaber vi et lokalt
forankret projekt, der udnytter de kompetencer, der allerede ndes i Tasiilaq, og
opkvali cerer de unge til, at de kan skabe en forandring i deres lokalområde.
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BESKRIVELSE AF PROBLEMET
Seksuelle overgreb, særligt på personer under den seksuelle lavalder, er et erkendt
problem i Grønland som helhed.
Tasiilaq Distrikt har grønlands rekord i antallet af politianmeldte seksuelle overgreb. Her
tælles både voldtægter, tilsnigelse til sex, og overgreb på børn under den sexuelle
lavalder mv. med i rekorden. I en erkendelse af, at problemerne kun kan løses gennem
samarbejder på tværs af myndigheder har Kommunen, politiet og sundhedsvæsnet
indgået et tæt samarbejde i Kommuneqar k Sermersooq, om nedbringelsen af
seksualforbrydelser. Alle parter har problemstillingen højt på deres dagsorden. Samtidig
er man også enige om, at civilsamfundet skal spille en væsentlig og aktiv rolle for at
kunne lykkes.
I sensommeren 2019 udgav Grønlands Politi en detaljeret rapport, der kortlage
seksualforbrydelser mod børn og unge i Tasiilaq i perioden 2014-2018. Rapporten
fortæller bl.a. at over halvdelen af ofrene for seksuelle overgreb er piger i aldersgruppen
10-14 år, og over halvdelen af gerningsmændene er mænd i aldersgruppen 15-30 år.
Derudover er alkohol involveret i mindst hver fjerde anmeldelse. Politiet peger på, at der
er en klar mangel på konkret viden om seksualforbrydelser blandt indbyggerne i Tasiilaq,
og Grønland som helhed. Grønlands Politi har erfaret, at børn ned til børnehaveladeren
reproducerer voksenes krænkende adfærd ved eksempelvis at berøre hinandens
kønsdele og anus. Politiet italesætter dette som en krænkende normalitet, hvor
personlige grænser overskrides eller ikke respekteres. På baggrund af deres
undersøgelse anbefaler Grønlands Politi bl.a. at:
•

Der skal udarbejdes materiale til seksualundervisning til eleverne i de yngste,
mellemste og ældste klassetrin.

•

Der skal videndeles mellem- og opkvali cering af- relevante fagpersoner.

•

Der skal sættes fokus på hensigtsmæssig omgang med alkohol.

•

Der skal inddrages rollemodeller i det forebyggende arbejde.

•

Den forebyggende indsats skal tilpasses de lokale forhold.

•

Der skal fokus på tidlig indsats samt forældreevne og forældreansvar i udsatte familier

fi
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En hovedtese i nærværende projektbeskrivelse bygger på antagelsen af, at en sådanne
seksualkultur skal påvirkes af de generationer, der for nuværende vokser op i Tasiilaq
Distrikt. Med andre ord er det de unge, der kan ændre de normer, som betinger den
fremtidige seksuelle normalitet.

BAGGRUND
TASIILAQ DISTRIKT

Grønland har gennem de sidste 75 år været gennem en rivende samfundsudvikling fra et
samfund, hvor folk primært levede tæt på familien i små bygder til idag, hvor
samfundsstrukturen er præget af større byer og det liv som følger af, at folk ytter efter
uddannelse og job. En udvikling som på mange måder har været både overvældende og
succesfuld, men hvor især børnene og de unge idag betaler en pris, i forhold til
udfordringer med at kunne deltage i samfundslivet som ansvarlige og bidragende
samfundsborgere. Ved kommunalreformen i Grønland, som trådte i kraft den 1. januar
2009 blev de tidligere 18 kommuner til 4. Reformen havde til formål at sikre en mere
jævn udvikling over hele landet, og blandt andet sikre at de mindre bygde-kommuner i
nord og øst k en mere homogen betjening fra det offentlige. Set fra et øst-grønlandsk
perspektiv, så oplever man i dag, at initiativer fra vest, hvor hovedparten af kommunens
administration og forvaltning er samlet, bygger på antagelser om, at der ikke er nogen
forskel på Nuuk med 17.000 indbyggere og Tasiilaq Distrikt med sine 3.000 indbyggere.
Det er en generel oplevelse i øst, at man er underlagt beslutninger i vest, der ikke tager
hensyn til den østgrønlandske kulturelle særegenhed.

TAL OG FAKTA
Tasiilaq distrikt ligger på Grønlands østkyst, og er en del af Kommuneqar k Sermersooq,
som er verdens største kommune på 531.900 km² i areal (på størelse med Frankrig), der
strækker sig fra Nuuk, Paamiut og Qeqertarsuatsiaat i Vestgrønland til Tasiilaq i
Østgrønland og op til Ittoqqorttormiit i Nordøstgrønland. Der bor ca. 23.000 borgere i
kommunen. Indbyggertallet i Tasiilaq Distrikt er på ca 3.000 personer. Østkystens
befolkning er en gruppe mennesker med egen kultur og sprog, der adskiller sig fra
vestgrønlandsk kultur og sprog. Udover byen Tasiilaq med ca 2000 indbyggere, omfatter
distriktet bygderne Sermiligaaq, Isertoq, Kulusuk, Tiilerilaaq, Kuummiut, og ca. 800 km mod
nord Ittoqqortoormiit, med tilsammen ca. 1000 indbyggere. Ca 40% af befolkningen
mellem 18-65 år er arbejdsløse og modtager offentlig hjælp. I forhold til uddannelse, så
har ca. 60% af alle borgere en 10. klasse som højeste uddannelse. Ca. 60% af de
beskæftigede arbejder i den offentlige sektor. Den gennemsnitlige bruttoindkomst i 2018
for borgere over 14 år i Tasiilaq ligger på 182.000 kroner årligt. Til sammenligning ligger
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man i kommunens hovedby Nuuk på 337.000 kroner, og Grønlands gennemsnitlige
bruttoindkomst for borgere i 2018 er på 256.000 kroner. Bruttoindkomsten i Tasiilaq er
altså henholdvis 46% lavere end indkomsten i Nuuk, og 29% lavere end
landsgennemsnittet i Grønland. I følge Grønlands Statistik er 16% af Tasiilaq by’s borgere i
kategorien “Økonomisk udsatte”. Forsyningsfrekvensen til Tasiilaq by er begrænset til 10
årlige forsyningsskibe i perioden juni - november p.g.a. storisen og fast is ud for Tasiilaq.
Det betyder, at friske vare i vinterperioden til byens detailbutik yves ind, når der er
kapacitet til det. Priserne på friske vare og infrastrukturydelser, så som internet og transport
til andre byer, er højere i Tasiilaq end gennemsnitligt i Grønland, grundet distriktets
geogra ske placering. Købekraften er dermed relativt lavere end det som
bruttoindtægtsforskellen, der er beskrevet ovenfor, indikerer.

Det må antages, at der er en vis kausalitet mellem distriktets økonomiske-, sociale- og
uddannelsesmæssige situation, og forekomsten af vold, seksualforbrydelser og
selvmord. Ikke dermed sagt, at denne kausalitet kan stå alene i forhold til forklaringen af
Tasiilaq Distrikts komplekse problemstillinger, men den er væsentlig i forhold til den
kultur, der præger distriktets unge. Det er denne kausalitetskæde, som nærværende
projekt om uddannelse af ung-til-ung seksualvejledere har fokus på at påvirke i en mere
positiv og produktiv retning.

TIDLIGERE ERFARINGER MED UDVIKLING AF
SEKSUALUNDERVISNING I GRØNLAND

Ung-til-ung undervisning er, så vidt vi ved, forsøgt implementeret to gange tidligere i Grønland. I
90’erne kørte projektet “Sex piloterne” i Aasiaat på den grønlandske vestkyst. Det har ikke været
muligt at nde en strukturel evaluering af dette projekt, men vi forsøger at nde og etablere
kontakt til deltagere og arrangører af projektet for at høre om deres erfaringer og udfordringer.
Dette vil hjælpe med den fortsatte kvali cering af arbejdet med udvikling af seksualvejledning i
Tasiilaq.
Derudover blev foreningen SexINuk oprettet i 2012, og fortsatte indtil 2016, hvor engagementet
langsomt faldt. Her blev sygepleje- og lærerstuderende i Nuuk rekrutteret og undervist i peer-topeer seksualundervisning af en gruppe danske medicinstuderende. Dette forløb blev evalueret
og udgivet som fokusgruppe-interviews med deltagerne. I deres resultater nævner ere af
deltagerne den totale mangel på seksualundervisning i skolerne og behovet for opkvali cering
af skolernes lærere. De fremhæver desuden vigtigheden af, at der bliver undervist på grønlandsk
og ind i en grønlandsk kontekst.
Forfatterne selv præsenterer re primære udfordringer ved at etablere foreningen SexINuk.
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1. Seksuel- og reproduktiv sundhed har brug for vedvarende politisk opmærksomhed til at
støtte initiativerne.
2. Det er essentielt at have økonomisk støtte til at gennemføre et stærkt, langvarigt program.
3. Afstanden og tidsforskellen fra Grønland til Danmark er en stor udfordring for kontakten
mellem de grønlandske stiftere af foreningen og de danske støtter.
4. Den frivillige involvering fra de grønlandske studerende dalede over tid. De fremhæver at
deres begrænsede erfaring med frivilligt foreningsarbejde var en mulig forklaring.
SexINuk var baseret på frivilligt arbejde fra de grønlandske studerende men også fra de danske
medicinstuderende. Livet som studerende er meget omskifteligt, og det har givet mange
interessenter i projektet, som ikke kunne agere fast støtte. Derfor er det bydende nødvendigt, at
vi ikke bare uddanner til seksualvejledning, men husker, at målet er, at de unge skal drive en
forening. Stifterne af SexINuk ligger inde med værdifulde erfaringer omkring lige præcis det, vi
håber at kunne lykkes med, og vi har kontaktet dem og fået dem med ombord på vores arbejde
som sparringspartnere. Formålet er dog for vigtigt til, at vi vil risikere, at det løber ud i sandet
fordi frivillige kræfter ikke kunne holde dampen oppe. Derfor har vi fra starten en økonomisk
bæredygtighed for øje for de unge vejledere, som skal folde projektet ud i praksis. Med
samarbejdet mellem Igdlo, Konception og Tasiilami Suleqatigiippugut, står vi klar til at følge
projektet lige så længe, som det tager at få det gjort selvstændigt og levedygtigt.

SAMARBEJDE OG LOKAL FORANKRING

I 2018 blev Igdlo - Ungdomskulturhus etableret af en række unge i byen. Igdlo fungerer
som samlingssted for Tasiilaqs unge, hvor de organiserer en række forskellige aktiviteter
og projekter, såsom en teatergruppe, bygning af Igdlo’s egen hytte i fjeldet, workshops
om hvordan man laver ungdomsdokumentar lm, tilberedning og salg af grønlandsk
streetfood. Igdlo de nerede, hvordan et nybygget ungdomskulturhus skal være indrettet,
så det kan rumme de unges aktiviteter. Selvsamme gruppe af unge har været med til at
rejse fondsmidler til bygningen af et sådanne ungdomskulturhus. En bevilling fra Lokaleog Anlægsfonden har, sammen med afsatte midler fra det kommunale budget,
muliggjort realiseringen af et sådant byggeri. Igdlo er p.t. under opførelse, og forventes
færdig i første halvår af 2021. Igdlo har udviklet sig til en platform, hvor lokale initiativer
med de unge oplagt kan forankres. Igdlo er idag en kommunal nansieret institution for
de 16-28 årige, og tæller tre ansatte medarbejdere og en leder.
Konception – Co-creating Sexual Education er en organisation, der har udviklet
ekspertise i udvikling af samskabte og lokalt forankrede ung-til-ung
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seksualvejledningsprogrammer. Konceptions sundhedsfaglige konsulenter er
sundhedfagligt uddannet inden for eks. sygepleje og medicin, og er erfarende med selv
at formidle svære temaer inden for seksualitet. I Konception bygger man på mange års
erfaringer i at skabe formidling og vejledning i øjenhøjde med unge.
Tasiilami Suleqatigiippugut - Vi samarbejder i Tasiilaq er i dag en samlende platform
for en række forskellige borgerdrevet udviklingsinitiativer i Tasiilaq Distrikt. Tasiilami
Suleqatigiippugut samler ligeledes forskellige ressourcepersoner, foreninger,
institutioner, lokale forvaltninger og myndigheder fra Tasiilaq Distrikt i samarbejdet med
borgerne, om udviklingen af lokalsamfundet. Her er blandt andet et nært samarbejde
med Igdlo, folkeskoler, Majoriaq, sundhedsplejerske, politi, det folkevalgte lokaludvalg,
kommunens Børne og Familiecenter, kommunens forebyggelsesudvalg, som alle er
inddraget i organiseringen, udviklingen og forankringen af Ung-til-ung
seksualvejledning.

HENSYNET TIL UNGES KULTUR OG DANNELSE

Unge i Tasiilaq Distrikt lever i et relativt isoleret samfund, hvor man er nød til at yve eller
sejle for at komme til andre steder i Grønland. Internetforbindelsen i Tasiilaq er meget
begrænset, og alligevel orienterer de unge sig via en hakkende LTE/3G-forbindelse på
deres smartphones i forhold til omverdenen. Sociale medier, så som Facebook er
centrale i kontakten mellem de unge og det, som sker i deres lokalsamfund. De unge er
afhængige af mængden af data, der er knyttet til deres mobilabonnement, hvilket er
meget dyrt i sammenligning med abonnementspriser på vestkysten. Når kvoten af data
er opbrugt, er man uden forbindelse til omverdenen og ens sociale netværk via
internettet.
De unges forståelse af seksuelle normer, er præget af det man, set fra andre samfunds
normalitet, vil kalde overskridende af personlige grænser. Politiet beskriver, hvordan det
ikke er ualmindeligt, at børn i børnehaver og opefter i lege med hinanden kan nde på at
berøre hinandens numsehul (uden på bukserne). En adfærd som de kender fra voksne,
og som nogen forældre også praktiserer overfor deres børn. Politiet beretter ligeledes,
hvordan voksne i barnets nære familie kan nde på at berøre barnets kønsdele, når de
eks. putter barnet om aftenen. Der er børn, der vokser op i familier, hvor deres egne
forældre har været udsat for seksuelle overgreb i deres barndom eller ungdom, og som
derfor som forældre har svært ved at vurdere de normer, som de overfører til deres børn.
Politiet peger på en sammenhæng mellem børn, der selv er blevet krænket og, hvordan
disse selv bliver krænkere og begår overgreb mod andre. Det er ikke unormalt at den
seksuelle debut blandt blandt piger nder sted i 12- 13 års alderen.

fi

fl

fi

fi

9

UNG-TIL-UNG SEKSUALVEJLEDERE I TASIILAQ DISTRIKT

V.1.221020

De eneste uddannelsestilbud, der er til de unge i distriktet er folkeskolen, og for de, der
ikke færdiggøre deres folkeskole er der Majoriaq (Majoriaq er en beskæftigelsesrettet
indsats, som bl.a. tilbyder undervisning, der leder til folkeskolens afgangsprøve). De, der
vil fortsætte på gymnasiet eller tage en håndværksmæssig uddannelse, er nød til at rejse
til enten Vestgrønland eller Danmark. Da beskæftigelsessituationen i Tasiilaq
hovedsageligt er begrænset til kommunale jobs, vender de færdiguddannede unge ofte
ikke tilbage til Tasiilaq.
Der er i Grønland ikke tradition for at tale med hinanden om ting, man oplever svære
eller kon iktfyldte. Ofte går den unge selv med tunge problemstillinger, og isolerer sig
fra de andre i en ond cirkel af selvbebrejdelse. Livet på østkysten foregår i små samfund,
hvor alle kender alle, og hvor man undgår at komme til at stå frem, som én der ikke er
normal i fællesskabets øjne. Det kræver stort mod at stå frem med sine problemer eller
svære oplevelser. Frygten for eksklusion er stor. Denne dynamik leder til, at den unge
glider over i en selvforstærkende oplevelse af ensomhed, og forestillingen om, at man
ligge andre til byrde, hvis man fortæller om sine problemer. Nogen gange, når der er fest
og alkoholen har fået fat, så eksplodere denne anspændthed i voldsomme følelser,
ligegyldighed og opgivenhed.
Folk på øst-kysten er særegne på visse områder. Der tales østgrønlandsk dialekt, der er
forskellig fra vest-grønlandsk. Til sammenligning svare det til forskellen på dansk og
færøsk. I Østgrønland har man en anden historisk baggrund, der er betinget af et relativt
isoleret liv, området blev koloniseret og kristengjort for kun 125 år siden. Med henvisning
til andre erfaringer fra tiltag med seksualundervisning i Grønland, er det vigtigt at
formidling og vejledning tilrettelægges lokalt sammen med de unge, og med afsæt i
deres særegne kompetencer og kultur.

MÅL
Projektet har fem kernemål, og fem procesmål, som opnåes gennem
uddannelsesindsatsen af ung-til-ung seksualvejledning. Målene skaber sammen et
bæredygtigt fremtidssikret seksualvejledningssprojekt i Tasiilaq.

fl
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KERNEMÅL
•

Uddannelse af lokale unge seksualvejledere, så de har kompetencer til at organisere
og afholde workshops, som inddrager andre unge i dannelse af fællesskab, identitet,
og konkrete strategier til at modgå seksuelle overgreb.

•

De unge i Tasiilaq Distrikt afholder sig fra overgreb, fordi man nu har forståelse for,
hvilke psykiske og fysiske konsekvenser overgreb har på den krænkede. De unge får
en mere udviklet evne til at sige fra, sætte grænser osv. i forhold til hinanden.

•

De unge i Tasiilaq Distrikt har omsorg for, og aftaler om, hvordan man i fællesskab kan
skabe tryghed og sikkerhed for hinanden, når man f.eks. er til fest eller sover hjemme
hos andre. Den enkelte kan med støtte i fællesskabet sige fra, hvis hun/han ser at
grænseoverskridelser er under udvikling.

•

De unge i Tasiilaq Distrikt overholder loven, fordi de nu kender til den, og undgår
derved, at der opstår situationer med overgreb blandt par, hvor én part er under den
seksuelle lavalder.

•

At de unge i Tasiilaq Distrikt får en større forståelse for, og udvikler en bedre kultur
omkring, hvad seksualitet kan være i et sundt forhold.

PROCESMÅL
1. Der rekrutteres ca. 12 unge bosat i Tasiilaq og omegn, i alderen 16-28 år og fortrinsvis
en lige fordeling af mænd og kvinder.
2. Afholdelse af en workshop med det formål at give de unge i Tasiilaq
seksualundervisning, udvikle et lokalt fokuseret materiale og uddanne de unge til
lokalt at vejlede andre ud fra materialet.
3. Workshoppen skal munde ud i tilrettelæggelsen af et vejledningsforløb med
vejledningsmateriale til 7.-10.-klasses elever, der er udfærdiget af workshoppens
deltagere. Dette program skal kunne bestilles af lokale skoleklasser, brugergrupper i
Igdlo og Majoriaq. Med tiden tilbydes programmet til eks. ungdomsuddannelser
andre steder i Grønland, som et forslag til udvikling af lokalt forankret Ung-til-ung
seksualvejledning, ligesom det udvikles til yngre aldersgrupper efter behov.
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4. Workshoppens deltagere skal prøve deres tilrettelagte vejledningsprogram af i
praksis, hvorved der undervises minimum 40 unge mere.
5. Over tid skal der stiftes en forening for uddannede ung-til-ung seksualvejledere.
Foreningen skal fremtidssikre projektet, og foreningen understøttes af et netværk af
lokale fag- og nøglepersoner. Foreningen faciliteres af Igdlo, Tasiilami
Suleqatigiippugut og aktører fra sociale-, uddannelses- og sundhedsinstitutioner i
Tasiilaq. Det er centralt, at initiativet så tidligt som muligt drives af de lokale unge for
at sikre, at ansvarsfølelsen og stoltheden over projektet udgår fra Tasiilaq.
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METODE - UNGE ANSVARLIGE FOR EGEN
UDVIKLING
FORMIDLINGSMETODE

Peer to peer er en formidlingsform, hvor ung formidler til ligestillet ung eller ung
formidler til yngre. Der er gennemført ere studier og rapporter, der viser gode resultater
for denne metode generelt, samt speci kt brugt til seksualundervisning.
Helt overordnet set giver peer-to-peer en mere kritisk tilgang til pensum, øget autonomi i
indlæringssituationer, øger motivationen, samt forbedrer deltagernes samarbejds- og
kommunikationsevner. Derudover peger erfaringerne på, at både vejleder og de der
modtager vejledning oplever øget læring, end ved klassisk formidlingsmetode.
Anvendt i seksualformidling har man fundet, at denne metode giver de unge mere
selvstændighed og viden om sunde seksuelle relationer, mere viden om smitte af
seksuelt overførte sygdomme og prævention. Derudover øger metoden de unges lyst til
at åbne op og dele, samt øger deres glæde ved at være del af vejledningssituationerne.
Metoden understøtter et tillidsfuldt og empatisk rum, da vejleder og ung mere
umiddelbart spejler sig i hinandens erfaringer og re eksioner.
Sammenfattet giver denne metode en mere åben og ærlig seksualvejledning med et
empatisk og ligeværdigt forhold mellem vejleder og ung. Det kan give øget motivation
og glæde ved at lære om seksualitet, forhold og prævention for den unge, men også for
vejlederne, der igen og igen vil få deres viden konsolideret. Denne robuste viden vil
kunne tages med udenfor klasseværelset, hvor vi ser en mulighed for, at vejlederne kan
stå som ligeværdige kontaktpersoner i lokalområdet, når der er spørgsmål og problemer,
eller glæder i de unges kærligheds- og seksualliv.

PROJEKTMODEL

1) En uge - Projektstart (Forprojekt).
I samarbejde med Konception, Igdlo og lokale nøglepersoner rekrutteres unge med
interesse i projektet. Der gøres understøttende reklame for projektet på sociale og lokale
medier. Når de unge er rekrutteret, oprettes en gruppe på de sociale medier, som
muliggør de unges involvering i projektets fortsatte forberedelser. På denne måde vil
samskabelsesprocessen og kontakten med de unge fortsætte frem mod
udviklingsprojektets næste fase, og mellem de planlagte workshops. Dette kræver blandt
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andet at alle har adgang til internettet via deres mobiler eller egne computere. Hvis det
er nødvendigt kan Igdlo stille sit internet til rådighed for projektet.
2) Tre uger – Udvikling af seksualvejledningskoncept, samt undervisning af
seksualvejledere.
I samarbejde med Konceptions sundhedsfaglige konsulenter vil vi i den første uge lave
seksualundervisning for de unge, hvor der vil blive lagt vægt på at udvikle en god
tillidsfuld relation mellem de unge. I den anden uge udfærdiges vejledningsmateriale til
seksualvejledning i 7.-10. klasse i fællesskab. I den tredje uge, skal de nyudklækkede
seksualvejlederne selv lave vejledningforløb i 7.-10. Klasse, hvor Konceptions
sundhedsfaglige konsulenter superviserer med henblik på at yde støtte og yderligere
opkvali cering.
3) En uge – Evaluering og opfølgning
Opfølgning har fokus på at konsolidere indsatsen, evaluere på resultaterne, og at få
overblik over de nødvendige fokuspunkter, der skal arbejdes med før det lokale
udviklede koncept for seksualvejledning i Tasiilaq Distrikt opnår de ønskede effekter.
Mellemfaserne - Fastholdelse og afprøvning
I mellem faserne 1 - 3 har Igdlo’s ankerperson, konsulenter fra Tasiilami Suleqatigiippugut
og nøglepersoner fra sociale-, uddannelses- og sundhedsinstitutioner fokus på at holde
gruppen af seksualvejledere samlet, og fastholde dem i arbejdet med udvikling og
afprøvning af de ny seksualvejledningskoncept.
Realisering - Udbredelse og partnerskab
Efter fase 3, faciliterer Igdlo’s ankerperson seksualvejledergruppens arbejde, så gruppen
til stadighed holdes sammen, og udbreder dens aktiviteter til så mange områder i
Tasiilaq Distrikt som muligt. Gruppen skal udvide konceptet for seksualvejledning til
andre aldersgrupper. Gruppen sættes i forbindelse med andre initiativer, der arbejder
med seksualundervisning og vejledning i Grønland og andre lande. Gruppen skal
igennem sådanne partnerskaber dele erfaringer, der kan bidrage til udvikling af lokale
koncepter andre steder, samt benytte andres erfaringer som inspiration til viderudvikling
af konceptet i Tasiilaq Distrikt. Tasiilami Suleqatigiippugut og nøglepersoner fra sociale-,
uddannelses- og sundhedsinstitutioner har som opgave at understøtte

fi
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seksualvejledergruppen i udviklingen af dette arbejde. Når gruppen har dannet fælles
viden og erfaringer med organiseringen af dens aktiviteter, er det et mål, at den danner
en forening, som organisatorisk ramme for seksualvejledernes aktiviteter og rekruttering
af fremtidige nye seksualvejledere.

OVERBLIK - PROJEKTMODEL

SEKS GRUNDELEMENTER I TILGANGEN

Vi har, overordnet delt vores tilgang op i seks grundelementer:
1. Rekruttering, forankring og evaluering
2. Uddannelse af unge i basisviden
3. Udvikle et nyt lokalt vejledningsprogram i fællesskab med deltagerne
4. Uddannelse af unge i formidling og vejledning i temaer om seksualitet
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5. En bæredygtig økonomisk tilgang
6. Langtidssikring af projektet og bæredygtig seksualvejledning
1) Rekruttering, forankring og evaluering
For at realisere projektet, om at stifte en forening af unge seksualvejledere, inviteres unge
med umiddelbar interesse i projektet til at deltage ved workshoppen. Det er dem, der
siden skal drive den grønlandske forening af Ung-til-ung seksualvejledere.
Da der skal undervises i emner, der af mange opleves som private og for nogen også
som pinlige eller ømtålelige, sårbare emner, er en tillidsfuld relation mellem deltagerne
på workshoppen og de sundhedsfaglige konsulenter afgørende for at projektet lykkes.
Vi søger ca. 12 workshopdeltagere i alderen 16-28 år og fortrinsvis en lige fordeling af
køn. Det er en fordel, hvis de selv har gennemført og bestået folkeskolen, men det er ikke
et krav. De unge skal ydermere kunne tale grønlandsk (og gerne øst-grønlandsk) af
hensyn til at kunne vejlede andre i lokalsamfundet. Dansk er ikke et krav, da der vil være
tolk under afviklingen af workshoppen.
Der vil være opmærksomhed omkring de unges baggrund, så der bliver taget hånd om
unge, som selv har været ude for seksuelle overgreb. Konception har erfaring med at
håndtere deltagere, som har været udsat for overgreb, ligesom de har erfaring fra både
voksen-, samt børne- og ungepsykiatrien. Herudover har Tasiilami Suleqatigiippugut en
uddannet psykolog som konsulent med i deres arbejde i byen, med ekspertise i
behandling af mennesker, der har været udsat for seksuelle overgreb. Psykologen vil
deltage i udviklingsarbejdet i det omfang dette er nødvendigt.
Deltagerne skal have udarbejdet børneattester, så vi kan sikre os imod, at der skulle være
unge i gruppen, som er straffet for seksualforbrydelser.
Under forprojektet, vil vi sammen med Konception og Tasiilami Suleqatigiippugut,
samarbejde med nøglepersoner fra lokalområdet for at komme i forbindelse med unge,
som vi kan forestille os har interesse i projektet, udover dem der allerede er tilknyttet
Igdlo. Eksempler på nøglepersoner kan være pædagoger, lærere, eksisterende
rollemodel/initiativtager i lokalsamfundet, sundhedsmedarbejdere som har kontakt til de
unge, Majoriaq og medarbejdere i Grønlands Politi i Tasiilaq. Indledende kontakter er
allerede dannet med erelokale nøglepersoner, der ser frem til at komme i gang og

fl

17

UNG-TIL-UNG SEKSUALVEJLEDERE I TASIILAQ DISTRIKT

V.1.221020

starte rekrutteringen. Igdlo og Konception samarbejder om den endelig udvælgelse af
hvem, der skal deltage i uddannelsen til ung-til-ung seksualvejledere og i
forberedelserne op til. Konception stiller med viden om, hvad der kræves for at kunne
undervise. Igdlo har indgående kendskab til lokalmiljøet, nøglepersoner stiller med
viden om, ressourcer blandt de udpegede unge.
Derudover kommer der målrettet reklamering for/oplysning omkring projektet via
sociale medier (Facebook, instagram mm.) og via opslagstavler rundt om i byen.
Igdlo fungerer som kontakt ade til de unge under og mellem forløbets forskellige faser.
Her vil der løbende være en kontakt mellem ungdomshuset og de unge. Ved siden af
dette oprettes en Facebook-gruppe, som inviterer de unge til at tage del i de
mellemliggende forberedelser.
2) Uddannelse af unge i basisviden
Før et ungt hold kommende vejledere kan udarbejde deres eget program, har de brug
for konkret viden om både anatomi, prævention, seksuelt overførte sygdomme,
kærlighed, seksualitet, grænser, færden på sociale medier og billeddeling.
Hertil kommer viden om problemstillinger, der har særlig relevans for østgrønlandske
unge med fokus på forholdene i Tasiilaq. Emner som seksuelle overgreb, alkoholkultur
og forældreansvar. Vi vil opkvali cere deltagerne gennem inddragende undervisning,
med workshops om emnet, præsentation fra eleverne og lege, der både bryder med
undervisningsformen og samtidigt understreger essentielle pointer.
3) Udvikle et nyt østgrønlandsk vejledningsprogram i fællesskab med de unge
Projektets metode bygger helt grundlæggende på at inddrage de unge som eksperter i
egne forhold. Udviklingen af vejledningsmaterialer bliver derfor løbende matchet med
de unges egne erfaringer og viden inden for et tema (f.eks. abort). De sundhedsfaglige
konsulenters opgave bliver at facilitere deltagernes udvikling af en lokal kontekstbaseret
model til ung-til-ung seksualvejledning, der er baseret på de unges nye basisviden om
temaer i seksuel sundhed og deres erfaringer fra de miljøer som de færdes i.
Vi har på forhånd udset os fem fokusområder, hvor der skønnes at være behov for at
udvikle særlige undervisningsmoduler.
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1. Seksuelle overgreb på unge
2. Voldtægter
3. Alkoholvaner
4. Abortrater
5. Forældreansvar
Workshoppen vil dog invitere deltagerne til selv at udpege hvilke problemstillinger, der
er de største og vigtigste, og hvordan man kan inddrage det i grønlandsk
seksualvejledning til unge. Vejledningsprogrammet, som bliver udfærdiget på
workshoppen, skal i første omgang kunne anvendes til seksualvejledning på 7.-10.
klassetrin. Dette materiale skal siden tilpasses andre målgrupper.
4) Uddannelse af unge i formidling og vejledning i temaer om seksualitet
Seksualvejledning er et emne der i den grad præges af, hvor komfortabel vejlederen selv
er ved at tale om emnerne. Derfor vil vi undervise i formidling speci kt med det fokus at
være ung-til-ung seksualvejleder. Dette emne skal håndteres fra to vinkler. Vejlederne
skal selv blive mere komfortable, og vejlederne skal have konkrete formidlingsværktøjer
med fra workshoppen.
Derudover skal de unge klædes på, så de med selvsikkerhed kan stille sig frem foran
andre unge, lede workshops og tale om meget svære emner. Dette gøres ved at
undervise konkret i formidling og facilitering. Hvordan bruger man sin stemme? Hvad
betyder dit kropssprog? Hvordan strukturerer du en undervisningsdag? Hvornår skal
pauser bruges, og hvordan håndterer du larmende børn og svære situationer?
Perspektivet ung-til-ung er stærkt medvirkende til at skabe tillid og fortrolighed omkring
svære emner. I Tasiilaq er der særlige forhold omkring at være en lille, forholdsvis isoleret
by, og dette tema bør tages med ind i undervisningen og bruges til at tale om grænser,
fortrolighed osv.
5) En bæredygtig økonomisk tilgang

fi
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I Tasiilaq og andre mindre grønlandske lokalsamfund, er der ikke den samme tradition
for frivilligt arbejde, som vi kender fra andre steder. Derudover er vores målgruppe af
unge for de estes vedkommende belastet på mange forskellige parametre. De
problemer, som de unge håndterer i hverdagen, kan f.eks. være helt basale i forhold til,
hvor man skal sove i nat, og hvordan man får noget at spise. Derfor er det nødvendigt, at
vi etablerer et økonomisk incitament for at blive vejleder i projektet, og derved stabilisere
de unges muligheder og engagement i at deltage.
Vi håber at kunne bruge fondsmidler, til at a ønne de unge seksualvejledere i opstarten,
men på længere sigt arbejder vi hen mod aftaler med skolerne og/eller kommunen, der
booker vejlederne eller en fast aftale med en fond, der giver et tilskud til a ønningen af
hvert vejledningsforløb. Det ville være en investering i social forandring med et meget
direkte afkast i bedre forhold for de unge.
A ønningen kunne også være en forfordeling til boligforhold, taletidskort eller noget
helt tredje. Dette skal undersøges under forprojektet, hvor vi kan kortlægge de unges
behov og interesser, samt hvilke bæredygtige økonomiske modeller vi kan bygge.
6) Langtidssikring af projektet og bæredygtig seksualvejledning
Oprettelsen af en forening er muligvis ikke et realistisk delmål for projektets indledende
år. Men udviklingsforløbet har en delmålsætning om at hjælpe de unge til selv at kunne
organisere initiativer, der er til gode for deres lokalsamfunds fremtid. Som udgangspunkt
placeres projektet i Igdlo. Igdlo tilbyder både rent fysiske rammer for møder for
medlemmerne og en social ramme, hvorfra der kan rekrutteres nye medlemmer. Igdlo
har afsat en medarbejder til være støtte for projektet og de unges mulighed for at kunne
deltage. Herudover har vi tilkoblet Tasiilami Suleqatigiippugut, med netværk og faglig
ekspertise. Derved sikres både tid og ressourcer nok til, at de unge får en forståelse af,
hvad det at organisere sig i en forening kan bruges til.
Politiets forebyggelsesenhed har været en af fortalerne for etableringen af lokal
forankring gennem etablering af en forening. Ved at benytte rammerne i Igdlo, vil Igdlo
på længere sigt kunne understøtte de unge i at afholde en stiftende generalforsamling,
og få etableret en forening for ung-til-ung seksualvejledning. Foreningen har mulighed
for at få faglig støtte fra lignende organisationer i andre lande, og fra lokale fagpersoner
(i form af f.eks. lærere, sygeplejersker, læger, pædagoger og politifolk), eller
tillidspersoner i lokalområdet. Disse kan fungere som sparringspartnere og støtter, samt
bidrage til at gøre foreningen mere robust og bæredygtig.
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PERSPEKTIVER
FN’s verdensmål har sat en global dagsorden ift. bæredygtigt udviklingsarbejde indenfor
emnerne sundhed og ligestilling.
Ved at arbejde under FN’s verdensmål sætter vi projektet i forbindelse med en global
bevægelse. Vores intention herved er at skabe opmærksomhed omkring arbejdet og et
bæredygtigt udviklingsprojekt i Tasiilaq. Vi ser vores projekt som et støttende tiltag, der
kan styrke kommunens og befolkningen i Tasiilaqs målsætning om at få en mere
bæredygtig og sundere kommune i 2030.
Nedenunder har vi fremhævet de fokusområder i forhold til verdensmålene, som det
foreliggende projekt kan være med til at understøtte.
•

Undervisning i reproduktiv sundhed i folkeskolen

•

Fokus på reproduktiv og seksuel sundhed samt hjælp til ofre for overgreb

•

Forebyggelse af alkohol- og rusmiddelbrug

•

Samarbejde mellem forskellige aktører såsom skoler, fritidsordninger, hjem

•

Der skal være hjælp og støtte at hente over hele kommunen

•

Fritidsundervisning, hvor børn og voksne kan gå til fritidsundervisning og få viden og
kundskaber

Når de unge seksualvejledere opretter deres forening for seksualvejledning, og
lokalområdet støtter op om projektet, så er der skabt ressourcer i lokalsamfundet, der har
viden og erfaringer til at drive initiativer langt. Vi forestiller os f.eks. der udvikles tilgange
til at:
•

undervise voksne i at tale med deres børn om seksualitet og deres egne re eksioner
om emnet

•

der i samarbejde med KNR laves et grønlandske seksualitetsprogram til radioens
sende ade
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•

de unge seksualvejledere fra Tasiilaq rejse til andre grønlandske byer og bygder og
hjælper til at udvikle lokale seksualvejledningskoncepter

•

de unge fra Tasiilaq underviser de studerende på Grønlands læreruddannelse i,
hvordan man kan lave relevant seksualundervisning for landets unge

Med en befolkning på 3000 mennesker, hvorfor skulle vores projekt så ikke stile mod, at
Tasiilaq bliver Grønlands seksuelt sundeste distrikt/by?
Vi ønsker at udbrede de erfaringer projektet Ung-til-ung seksualvejledning giver, og på
den måde bidrage til udviklingen af seksualoplysning i Grønland. Vi ved at Paarisa, den
grønlandske socialstyrelses forebyggelsesenhed for nuværende også arbejder med
udviklingen af et beslægtet tiltag med afsæt i unge i Nuuk. For os er det oplagt at
formaliserer et tæt samarbejde med Paarisa, og på den måde understøtte en fælles
målsætning. Samtidig er vi opmærksomme på forskellenene mellem et
civilsamfundsinitiativ, som vores, og et myndighedsinitiativ, og de muligheder de kan
være medskabere af for et lokalsamfund.

AFRUNDING

Vi har med projektet Ung-til-ung seksualvejledning i Tasiilaq Distrikt muligheden for at
lade unge selv påvirke, hvilken seksualkultur, der skal danne normen fremover i Tasiilaq.
Projektet bygger på:
•

anbefalinger fra Grønlands Politi

•

erfaringer fra tidligere forsøg i Grønland

•

grundig faglig indsigt i temaer inden for seksuel sundhed

•

stærk lokal forankring i Igdlo - Ungdomskulturhus i Tasiilaq

•

samskabelse, hvor lokale erfaringer bliver taget alvorlige

•

forøgelse af unges oplevelse af agency, og muligheder for at påvirke fælles
fremtidige livsvilkår

•

langstrakt understøttelse af ung-til-ung seksualvejlederne gennem fagprofessionelle
kompetencer
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•

muligheden for, at de unge seksualvejledere udbreder deres erfaringer til andre
lokalsamfund

•

udvikling af samarbejder med andre initiativer regionalt og globalt

Med Venlig hilsen

Lars Rasmussen, Leder
Igdlo - Ungdomskulturhus
E-mail: lara@sermersooq.gl
Direkte tlf.: (+299) 367737
Mobil: (+299) 223930
KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ
Kultureqarnermut Immikkoortortaqar k - Kultur- og Eventafdeling
GLN. 5790002 292439
Rüttelip Aqqulaa B41 · Postboks 1005 · 3913 Tasiilaq · Greenland

fi

23

UNG-TIL-UNG SEKSUALVEJLEDERE I TASIILAQ DISTRIKT

V.1.221020

REFERENCER
Tasiilaq. En kortlægning af seksualforbrydelser mod børn og unge i Tasiilaq i perioden
2014 – 2018 samt anbefalinger til forebyggende indsatser . cited 26 Nov 2019. Available:
https://politi.gl/-/media/medie ler/dokumenter/gl/word/tasiilaq-rapport.pdf
Deloitte & Enhedsforvaltningen Tasiilaq, (2018) Stemmer fra Tasiilaq - Bedre kommunal
forvaltning - anbefalinger. Kommuneqar k Sermersooq
What is Peer Learning and Why is it Important? | Tomorrow’s Professor Postings. cited 13
Nov 2019. Available: https://tomprof.stanford.edu/posting/418
No title. cited 8 Nov 2019. Available: https://tandfonline.com/doi/abs/
10.1080/13611267.2016.1178963?src=recsys&journalCode=cmet20
No title. cited 8 Nov 2019. Available: https://www.researchgate.net/pro le/LoisRubin/
publication/242572882ModelforActiveLearningCollaborativePeerTeaching/links/
5a5bb6a2aca2727d608a24f4/Model-for-Active-Learning-Collaborative-PeerTeaching.pdf
Naeger DM, Conrad M, Nguyen J, Kohi MP, Webb EM. Students teaching students:
Evaluation of a “near-peer” teaching experience. Acad Radiol. 2013;20: 1177–1182.
pubmeddev, Timol F E al. Addressing adolescents’ risk and protective factors related to
risky behaviours: Findings from a school-based peer-education evaluation in the West... PubMed - NCBI. cited 8 Nov 2019. Available: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/
27892820
Hatami M, Kazemi A, Mehrabi T. Effect of peer education in school on sexual health
knowledge and attitude in girl adolescents. J Educ Health Promot. 2015;4.
doi:10.4103/2277-9531.171791
pubmeddev, Swartz S E al. Measuring change in vulnerable adolescents: ndings from a
peer education evaluation in South Africa. - PubMed - NCBI. cited 8 Nov 2019. Available:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23234352

fi

fi

fi

fi

24

UNG-TIL-UNG SEKSUALVEJLEDERE I TASIILAQ DISTRIKT

V.1.221020

Stephenson JM, Strange V, Forrest S, Oakley A, Copas A, Allen E, et al. Pupil-led sex
education in England (RIPPLE study): cluster-randomised intervention trial. Lancet.
2004;364: 338–346.
Free articles - The Dulwich Centre. In: The Dulwich Centre Internet. cited 26 Nov 2019.
Available: https://dulwichcentre.com.au/articles-about-narrative-therapy/
Homøe A-S, Knudsen A-KS, Nielsen SB, Grynnerup AG-A. Sexual and reproductive health
in Greenland: evaluation of implementing sexual peer-to-peer education in Greenland
(the SexInuk project). Int J Circumpolar Health. 2015;74. doi:10.3402/ijch.v74.27941
Igdlo https://www.facebook.com/Igdlo-Tasiilaq-1946924235405347/?ref=page_internal
Tasiilami Suleqatigiippugut https://www.facebook.com/search/top?
q=tasiilami%20suleqatigiippugut%20-%20vi%20samarbejder%20i%20tasiilaq
Konception http://konception.dk

25

